A minha chamada milagrosa para servir a
Deus.
Ao apresentar o meu testemunho, gostaria de fazer uma observação importante: Deus
escolheu-vos há muitos anos, antes de nascerdes, para dar uma contribuição vital ao seu
Reino. O que quer que tenhas passado na vida, atraiu-te para essa missão.
Antes de eu nascer, a minha mãe tinha experimentado a agonia de dois abortos
espontâneos. Ela tinha feito tudo o que era possível, incluindo a medicina tradicional e
moderna, mas tudo em vão. Depois, eu segui-a na sua terceira gravidez. Será mais uma
desilusão? Imensamente preocupada, ela tentou uma última opção para salvar o seu
casamento: ela chorou a Deus. O Senhor assegurou-lhe que desta vez a criança iria viver.
Foi assim que eu nasci. Provavelmente devido à intervenção de Deus, descobri mais tarde
que a minha vida era tão diferente da dos meus irmãos, como estás prestes a provar no
meu testemunho. Mais tarde na vida, Deus referir-me-ia sempre a Isaías 46:3-4
“Escute-me, ó casa de Jacó, todos vocês que restam da nação de Israel, vocês, a quem tenho
sustentado desde que foram concebidos, e que tenho carregado desde o seu nascimento. 4 Mesmo na
sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu aquele,aquele que os susterá. Eu os fiz e eu os
levarei;eu os sustentarei e eu os salvarei."

Nascido na África Oriental, cresci como muçulmano e o meu pai tinha-me escolhido de
entre todos os seus catorze filhos para treinar como xeque. Ele não sabia que antes de eu
nascer, Deus já me tinha escolhido para O servir através do Seu Filho Jesus Cristo. O meu
pai tinha-me dado um nome especial dizendo, de acordo com a sua fé, que os anjos iriam
muitas vezes à nossa casa todas as noites procurando proteger e abençoar uma pessoa com
esse nome. Ele até fez arranjos especiais para que eu fosse treinado por um estudioso
muçulmano que andava de bicicleta trinta e dois quilómetros todos os dias úteis desde a
grande cidade mais próxima até à nossa aldeia para este fim. Infelizmente, para o meu pai,
a minha mãe tinha uma herança cristã. Como o amor não conhece fronteiras, o meu pai
comprometeu algumas das restrições matrimoniais islâmicas e permitiu à minha mãe
manter alguns dos seus valores cristãos, incluindo o seu nome Esta, e até lhe permitiu
manter uma Bíblia em nossa casa que estava cheia de livros islâmicos. Quando sozinha, a
minha mãe costumava ler muito o livro de Salmos.
O meu pai foi informado de que eu precisava de educação formal e, uma vez que não havia
nenhuma escola islâmica nas proximidades, inscreveu-me numa escola da Igreja Anglicana
chamada Kiggwa Church of Uganda Primary School, que ficava a cerca de dois quilómetros
da nossa Casa. O que mais gostei nesta escola foram as emocionantes histórias bíblicas que
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eram lidas à nossa turma todas as sextas-feiras de manhã. Mal podia esperar pela próxima
semana para ouvir os poderosos milagres e maravilhas que o Deus de Abraão realizava,
especialmente nos livros do Antigo Testamento. Não sabia que através destas lições Deus
estava a plantar uma semente espiritual dentro da minha alma que germinaria muitos anos
mais tarde.
Aos oito anos de idade o meu pai morreu, seguido pela minha mãe vários anos depois.
Ambos morreram devido a circunstâncias misteriosas.
Um ano após a morte do meu pai, vi a mão de Deus sobre a minha vida. Devido à pressão
da família, fui escolhido para ir e ficar com um parente distante que vivia numa aldeia rural
a cerca de 30 km de distância. Este casal cultivava tomates para venda. Num início de tarde
ensolarado, este casal pediu-me que fosse e perseguisse animais selvagens que
costumavam comer tomates maduros no seu jardim, que ficava a cerca de dois quilómetros
de distância. Se soubessem o que estava por vir, provavelmente teriam pensado duas vezes
antes de me enviarem. A meio do caminho que conduzia ao campo de tomate, uma grande
mamba negra de dois metros de altura, que se apanhava sol. Estava a correr muito
depressa, sem me aperceber do perigo que se avizinhava. Então de repente vi, a uma
distância muito curta, esta grande cobra. Ao ver a minha aproximação, talvez pensasse que
eu a queria atacar. Rapidamente levantou-se a cerca de um metro de altura, pronta para
atacar. Agradeço a Deus pela reacção que Ele me deu. Como não consegui parar
abruptamente, saltei alto sobre esta cobra. Ela reagiu, estendendo a mão para cima e vi
claramente debaixo de mim as suas presas afiadas e furiosas balançando para me atingir,
sentindo a minha falta por apenas alguns centímetros. Fugi sem ferimentos. Este foi o
primeiro sinal da protecção de Deus, e tenho visto muitas fugas tão estreitas em diferentes
circunstâncias da minha vida.
O segundo sinal da mão de Deus sobre a minha vida teve lugar um ano mais tarde. Eu tinha
cerca de doze anos e tinha voltado a viver com os meus poucos irmãos restantes. Devido à
pobreza em casa, não pude continuar com a minha educação. Por isso, decidi ir e ficar com
a minha avó materna, a quem ajudei diariamente a cultivar os seus jardins. Um dia fiquei
muito triste por a minha vida acabar por ser um assistente de cultivo. Não estava
consciente de que Deus tinha visto as minhas tristezas. Nessa mesma noite, num sonho, a
minha avó viu alguém a instruí-la que na manhã seguinte devíamos cultivar no nosso jardim
que ficava perto da estrada principal. Isto foi o que fizemos de manhã. Logo que
começámos, o director da minha antiga escola viu a minha avó e parou para a
cumprimentar. Este simpático homem ficou devastado ao ver-me, o seu antigo aluno, a
cultivar em vez de estar na escola. Pediu-me imediatamente para me apresentar na escola
no dia seguinte. Eu não teria alcançado tudo o que tenho hoje se Deus não tivesse usado
este homem amável para me ajudar a continuar a minha educação formal.
Após a morte dos meus pais, fiquei à deriva entre duas fés. Os meus parentes paternais
insistiram no desejo do meu pai pela minha vida, incitando-me a continuar a assistir às
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orações de sexta-feira
feira de Juma, rezando Swallahs cinco vezes por dia e jejuando durante o
mês do Ramadhan. Mas no fundo da minha alma estava a rezar a Deus para que, se Ele
alguma vez me desse uma oportunidade de viajar muito longe dos meus parentes
incómodos, eu daria a minha vida a Jesus Cristo.. Mais tarde na vida, quando Deus ouviu o
grito de Jonas do fundo da barriga de um grande peixe, ouviu também o grito do fundo da
minha alma. Por um milagre, foi-me
foi
oferecida
ecida uma bolsa de estudo na Universidade de
Exeter, Devon, Sudoeste de Inglaterra. Cerca de uma semana depois de entrar para esta
Universidade, apresentei-me
me aos cristãos na Igreja de St. Leonard, na cidade de Exeter.
Queria urgentemente cumprir a minha p
promessa a Deus.. O Reitor, Reverendo John Skinner,
percebeu a minha fome por Jesus Cristo e inscreveu-me
inscreveu me imediatamente na aula de
baptismo e confirmação. A 25 de Março de 1987,
198 o Bispo de Crediton,, Devon, baptizou
baptizou-me
Makko [equivalente local de Mark]. As duas coisas de que sempre me lembro neste serviço
de baptismo foram, primeiro, uma velha senhora branca de óculos que veio ter comigo
durante a recepção na igreja e me perguntou: "Viste
"Viste a estranha luz que te sobreveio
quando estavas a ser baptizado?
baptizado?" e segundo, a citação bíblica de Filipenses 1:9
1:9-11 que o
Bispo de Crediton me escreveu no seu livro de presentes. Acredito sempre que foi o próprio
Deus que me falou através destes três versículos
versí
- que
sempre guardarei como um tesouro ao longo da minha
caminhada com Cristo.Foto:
Foto: O Bispo de Crediton, S.W.
Inglaterra, baptizou-me Makko.
Agradeço a Deus que mesmo quando escrevo agora
ainda sinto o poder do Espírito Santo que preencheu o
vazio que tinha estado dentro da minha alma desde que
nasci. Regressei ao meu país natal com mais sede de
Cristo e juntei-me
me a uma igreja cheia do Espírito que era
o centro do avivamento no país. Aceitei Jesus como
meu Senhor e salvador pessoal nesta igreja em
Dezembro de 1987.

Andar no sobrenatural
A partir desse momento,
omento, coisas sobrenaturais começaram a acontecer na minha vida.
Quatro meses após o meu baptismo, perdi na Cidade de Exeter a minha carteira com muito
dinheiro dentro. Mais tarde recebi uma chamada telefónica da Polícia. Quando cheguei à
esquadra, o polícia
cia da recepção, depois de confirmar a minha identidade, disse ""És um
homem de muita sorte!"" e entregou
entregou-me
me a minha carteira perdida com todo o dinheiro nela
contido. Dessa experiência, percebi que Deus é mais do que capaz de restaurar quaisquer
bênçãos que o inimigo possa ter tirado da sua vida.
Depois desse incidente, Deus começou gradualmente a falar-me
falar me através de sonhos, visões,
escrituras, e de muitas outras formas. Em sonhos,
s
Deus até me mostrava rostos familiares
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de pessoas e os seus próprios pensamentos ou as palavras que elas falavam em privado
sobre mim. Estas revelações sempre me ajudaram a compreender o coração interior dos
indivíduos e a calcular os meus movimentos na vida.
África é uma terra de feitiçaria. Uma noite Deus revelou-me,
revelou me, através de um sonho, a
bruxaria que um companheiro de trabalho estava a realizar contra mim naquela hora
particular de escuridão. De
manhã, contei a esta pessoa
o que ela tinha feito na
noite ant
anterior. Ele ficou
simultaneamente chocado e
envergonhado.
Ele
percebeu que eu tinha um
Deus maior que vê tudo
feito em segredo. Ele nunca
mais praticou actos de
bruxaria cont
contra mim.
Deus também começou a
mostrar-me,
me, através de
imagens mentais rápidas,
situações
no
mundo
invisível. Elas ocorrem frequentemente quando Ele quer revelar e chamar a minha atenção
com urgência para algo. Estas imagens duram apenas segundos, mas reve
revelam coisas
escondidas sobre pessoas ou situações à minha volta.

Uma vez entrei tarde na igreja quando um pregador americano de visita já estava a
ministrar. Assim que me sentei, vi, numa fracção de segundo, uma bela e bem marcada
estrada alcatroada com sinais modernos à minha frente. Quando contei a uma amiga que
estava sentada perto do que tinha acabado de ver, ela foi completamente surpreendida e
disse "Falas
Falas como se tivesses estado por perto. Este pregador acaba de profetizar as
novas estradas celestiais que Deus vai fazer para cada um de nós"!
Lembro-me
me de um estranho momento durante os meus primeiros dias do chamado de
Deus para o servir. Uma tarde quente, estava sentado atrás da minha secretária em
Entebbe quando, abruptamente, tudo desapareceu antes de mim. Depois, de repente, vi o
meu quarto, (que ficava a 50 km de distância!). Perto da nossa cama vi Florence [a minha
mulher] vestir-se
se desde a primeira peça até à última, enquanto ela se controlava ao
espelho. Depois, rapidamente, a visão desapareceu! Enigma, peguei imediatamente no
meu telefone e telefonei a Florence perguntando-lhe
perguntando lhe o que estava a fazer naquele preciso
momento. "Acabei
Acabei de tomar o meu banho e estou
esto a vestir-me",
", respondeu ela. Os
fenómenos sobrenaturais tinham tomado uma nova tendência na minha vida. A partir
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dessa experiência compreendi claramente como Elisha viu vividamente, de muito longe, o
seu servo Gehazi aceitando secretamente presentes de Naaman (2 Reis 5:26).
Numa manhã de domingo, durante um culto de adoração na igreja muito ungida, vi, em
imagens mentais rápidas, um longo braço esticado do céu em direcção à terra. Dentro do
seu punho estava um grande pau, o braço utilizado para atingir severamente duas pessoas
que depois caíram no chão. Depois ouvi uma voz do céu a dizer: "Derrotei os vossos
inimigos". Alguns dias mais tarde, todos os membros de uma família que tinham praticado
bruxaria contra a minha foram internados no hospital após terem contraído doenças muito
graves e inexplicáveis.
Por vezes, enquanto frequentava a igreja, a minha mulher pensa que estou a adormecer
quando, no verdadeiro sentido, Deus me está a revelar muitas coisas sobre a minha vida, a
vida das pessoas próximas ou sobre o serviço em geral.
Uma vez eu e Florença comprámos um belo cobertor à cidade sem saber que o comerciante
daquela loja estava profundamente envolvido em bruxaria. Depois de o ter deitado na
nossa cama, vi, no espírito, algo que me fez arrepiar a coluna. Vi uma grande pitão a fazer
um movimento lento em cima da nossa cama! A minha visão foi tão precisa que até vi a
pele nas suas costas reflectindo todas as cores do arco-íris. De volta ao natural, não contei a
Florença o que tinha visto como pensamento que estava enganado. Mas depressa descobri
que tinha visto correctamente. Na noite seguinte, ao tentar dormir, voltei a ver no espírito
a mesma serpente, agora no chão ao lado da nossa cama, com a boca aberta como se
quisesse engolir as minhas mãos! Desta vez saltei da minha cama e gritei rapidamente:
"Está escrito que tudo o que ligamos na terra será ligado no céu". Vós espírito de uma
pitão, eu vos amarro em nome de Jesus"! Então de repente testemunhei uma
demonstração do poder de Deus. Vi, no espírito, fios muito fortes a descer de cima e
amarraram firmemente esta serpente enquanto ela lutava querendo escapar! Finalmente,
o grande réptil foi apertado firmemente numa forma do tamanho de uma garrafa de CocaCola. Depois a voz do Senhor instruiu-me para a deitar fora. Por isso, rezei: "Ordeno-te em
nome de Jesus que vás para o deserto, que nunca mais voltes a entrar nesta casa".O resto
partiu com uma força tal que a nossa casa vibrou, como se tivesse sido abalada por um
terramoto. Nunca mais voltei a ver esse espírito.
Lembro-me de um dia depois de um mecânico ter mudado o pneu dianteiro esquerdo do
meu veículo no meu local de trabalho, voltei rapidamente para casa porque queria fazer
alguns trabalhos domésticos. A meio da viagem, ouvi algum ruído anormal à frente do
veículo. Negligenciei-o, preferindo verificar quando cheguei a casa, agora a cerca de 30km
de distância. Ao chegar a casa, enquanto descansava um pouco no sofá, de repente, vi algo
numa visão que me assustou muito. Vi um cabo de transmissão de energia de alta tensão
suspenso no tecto prestes a atingir a minha cabeça. Depois, rapidamente a visão
desapareceu! No início não percebi o significado deste enigma, mas logo o Espírito Santo
me fez saber que Deus estava a avisar-me de um perigo muito sério que estava prestes a
11

acontecer-me. Quando chamei um mecânico para verificar a fonte de ruído no meu
veículo. Depois de verificar, ele disse "Chefe, você é um homem de muita sorte"! Pergunteilhe porquê. "As porcas de bloqueio dos pneus não foram apertadas e três caíram
enquanto conduzia de volta a casa! Só sobrou uma porca e também estava prestes a
cair", disse ele. Foi apenas pela misericórdia de Deus que cheguei a casa em segurança. Se
eu tivesse tentado conduzir este veículo novamente, os pneus dianteiros afectados teriam
caído do meu veículo causando um acidente grave.
Uma vez, durante os meus primeiros anos de salvação, recebi um empréstimo de um dos
bancos proeminentes do meu país. Devia reembolsá-lo em doze prestações iguais ao longo
de um período de um ano. O banco era tão rigoroso nas datas de reembolso previstas que
mesmo que eu excedesse apenas seis horas, receberia muitas chamadas a lembrar-me de
pagar. Depois de pagar quatro prestações, perdi a minha fonte de rendimento para
reembolsar este empréstimo. Chorei a Deus para me ajudar e algo aconteceu. O banco
esqueceu-se completamente do meu empréstimo! Foi um ano mais tarde quando a minha
situação financeira tinha melhorado que os auditores externos deste banco, após muitos
cheques, notificaram o gerente do banco de que o meu empréstimo ainda estava
pendente. Uma vez que os meus rendimentos tinham melhorado, limpei todo o saldo
restante no prazo de dois dias.
Num outro dia, enquanto ouvia um comentário desportivo ao vivo na rádio, assustei-me
quando, em imagens mentais rápidas, Deus me revelou a vida secreta suja daquele
comentador de rádio que eu nunca tinha visto antes. Quanto mais ele falava, mais eu via as
suas acções secretas! Creio que Deus queria que eu rezasse por aquele estranho, o que eu
fiz. Dessa experiência percebi que forças espirituais, santas ou más, podem realmente ser
trocadas através da rádio ou da televisão. É por isso que acho sempre melhor sintonizar-me
na rádio ou televisão cristã, uma vez que se pode ser abençoado pela unção através destes
canais.
Ao continuar a minha caminhada com Cristo, Deus começou a guiar-me através de
situações, dirigindo sobrenaturalmente os meus olhos para Escrituras específicas na Bíblia,
que eram muito aplicáveis às situações por que estou a passar. Lembro-me de uma vez que
tivemos um grande encontro cristão onde tínhamos convidado o nosso chefe de estado
como convidado de honra. Ele confirmou a sua presença com bastante antecedência. Mas
apenas um dia para esta reunião, o seu Gabinete do Protocolo enviou-nos desculpas
indicando que o Presidente não compareceria devido a deveres nacionais urgentes. Os
nossos corações ficaram esmagados porque tínhamos passado muito tempo e esforços a
trabalhar neste convite. Além disso, milhares de participantes inscritos já estavam de
grande expectativa de ter um vislumbre do Presidente. Numa longa oração à noite, chorei a
Deus sobre a nossa situação difícil. Imediatamente após essa oração, o Senhor levou-me
espontaneamente a abrir a minha Bíblia. A página que abri aleatoriamente tinha Hebreus
capítulo 10. Depois o versículo 37 saltou instantaneamente da página para fora dos meus
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olhos! Foi como se este versículo tivesse sido ampliado sobrenaturalmente em letras
grandes que vieram na minha direcção!
Pois, "dentro de pouco tempo, aquele que vier virá e não demorará".
Tinha a certeza de que era Deus a falar-me através deste versículo. Ele estava a garantir-me
que o Presidente mudaria de ideias e viria à nossa reunião. Liguei rapidamente aos meus
amigos íntimos e informei-os desta notícia de última hora vinda do céu. Muitos duvidaram
do raciocínio de que já era tarde para o Presidente comparecer, uma vez que nenhuma das
suas habituais equipas de segurança avançada se encontrava no local até agora. Depois, às
6:30 da manhã, algo aconteceu. Os nossos locais de conferência estavam inundados de
detalhes de segurança presidencial! Mais tarde, durante esse dia, o Presidente apareceu de
facto e abriu a nossa reunião, como o Senhor tinha prometido através da sua Palavra.
Um dia, enquanto assistia a uma grande conferência cristã no Anaheim Convention Center,
EUA, decidi não fazer nenhuma oferta no serviço da manhã. Reservei todo o dinheiro que
tinha para a última sessão à noite, porque, segundo senti, o último ministro era o mais
ungido. Ao sentar-me a ver outros crentes darem, o Senhor levou-me, sobrenaturalmente,
a abrir a minha Bíblia. A página que abri aleatoriamente tinha o capítulo 11 de Eclesiastes, e
então instantaneamente o versículo 6 saltou, como um pássaro voador suave, da página
para fora dos meus olhos!
“Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois
você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. “

Mais uma vez, estava confiante de que era Deus a falar comigo. O Senhor estava a instruirme a usar cada oportunidade de semear para dar. Arrependi-me rapidamente, dividi o
dinheiro que me restava, pus algum num envelope e apressei a minha oferta aos contínuos!
Deus estava a ensinar-me uma lição muito importante sobre dar.
Outra vez, os meus chefes anunciaram a minha posição com a intenção de conseguir uma
pessoa mais qualificada para me substituir. Depois de uma longa oração à noite sobre este
assunto, o Espírito Santo, sem a minha intenção, levou-me a abrir a minha Bíblia. A página
que abri aleatoriamente tinha Mateus capítulo 21. Então de repente o versículo 42 saltou,
como uma bela borboleta de uma flor colorida, da Bíblia para fora dos meus olhos!
‘Jesus lhes disse: “Vocês nunca leram isto nas Escrituras?
“‘A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular;
isso vem do Senhor,e é algo maravilhosopara nós’[a].
Como de costume, em tais circunstâncias, tinha a certeza de que Deus falava comigo
através desta Escritura. Ele estava a garantir-me que eu sairia vitorioso desta situação.
Como ser humano, perguntei-me: "Como será isto quando o meu trabalho já foi
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anunciado em dois jornais diários proeminentes"? Mas, como fez Maria Madalena, apenas
acreditei e deixei o resto para Deus. Mais tarde, depois de todas as entrevistas dos
candidatos pré-seleccionados terem sido feitas, todos os três candidatos seleccionados
começaram a cometer erros de uma forma ou de outra. Recordo-me de uma delas, uma
senhora altamente qualificada e muito respeitável. Finalmente foi-lhe oferecido este
trabalho, mas como os meus chefes estavam a negociar com ela o pacote salarial, ela
recusou-se orgulhosamente a revelar-lhes o seu salário mais recente, alegando que era seu
direito mantê-lo confidencial. A sua resposta enfureceu muito os meus chefes, que a
consideravam uma pessoa muito arrogante. No final, os meus chefes irritados rejeitaram
todos os três e decidiram manter-me na posição já anunciada! "É melhor lidarmos com
Makko do que com aqueles candidatos arrogantes" disseram eles. Tornei-me a pedrachave, tal como o Senhor tinha prometido.
Lembro-me de outra noite em que intercedia por um homem que tinha sido falsamente
acusado de homicídio. Ele tinha sido inocentemente mantido na prisão durante mais de um
ano. Depois de suplicar a Deus em oração, o Espírito Santo levou espontaneamente a abrir
a minha Bíblia. A página que eu abri aleatoriamente tinha Isaías capítulo 51. Então
imediatamente o versículo 14 foi ampliado sobrenaturalmente e saltou suavemente da
página para fora dos meus olhos!
Os prisioneiros encolhidos logo serão postos em liberdade; não morrerão em sua
masmorra, nem terão falta de pão.
Esta é uma Escritura que eu nunca tinha visto antes. O Senhor usou-a para me assegurar
que este homem seria libertado em breve. Através de uma série de milagres com a duração
de dois meses, o juiz libertou de facto este homem, como o Senhor tinha indicado.
Recordo que um dia eu e Florença tínhamos ido a uma cerimónia de enterro e os contínuos
ofereceram-nos dois lugares à frente. Após algumas canções de louvor, o MC, que nunca
nos conheceu a ambos, reorganizou o arranjo dos lugares e fomos obrigados a sentar-nos
num lugar que eu considerava mau. Deus viu o meu coração infeliz e eu dei por mim a abrir
involuntariamente a minha Bíblia da NKJV. A página que abri aleatoriamente tinha
Philippians Capítulo 2. Depois, como alguns gráficos da TV, o versículo 3 ampliado e
suavemente voou da página para fora dos meus olhos!

Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente
considerem os outros superiores a si mesmos.
3

A minha tristeza transformou-se em grande alegria ao perceber que Deus estava a ensinarme uma lição importante na vida. Esta experiência mudou, até agora, a minha visão dos
lugares da frente porque, eu sei, eles estão reservados para aqueles que são melhores do
que eu.
14

Uma vez todos os nossos filhos estudavam em colégios internos, por isso mantivemos em
casa uma criada chamada Rosette para cuidar tanto da cozinha como da lavandaria, e um
jovem chamado Gershom para trabalhar tanto como jardineiro como guarda-nocturno.
Numa manhã de sábado, quando eu e Florença nos preparávamos para ir às compras à
cidade, o Senhor sobrenaturalmente levou-me a abrir a minha Bíblia, que, como de
costume, mantive à mão. A página que abri aleatoriamente tinha Lucas Capítulo 22. Depois,
como um texto seleccionado, o versículo 3 ampliou e saltou da página para fora dos meus
olhos!

‘Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos Doze.’
Não sabia porque é que Deus me chamou a atenção para esta Escritura naquele momento
específico. Mas, de alguma forma, suspeitei que o diabo pudesse ter entrado em alguém.
Pedi imediatamente a Florença que parasse de se vestir e rezámos sobre este verso.
Quando regressámos a casa à noite, encontrámos Rosette com os olhos vermelhos num
estado de sobriedade. Enquanto ela chorava, murmurou longamente muitas coisas que eu
não conseguia ouvir a Florença, cujo rosto se tornava cada vez mais alarmado. Deixei-as
sozinhas, pois pensava que se tratava de assuntos confidenciais femininos. Quando
Florence voltou a juntar-se a mim e lhe perguntei qual era o problema, ela disse-me:
"Querida, durante a nossa ausência, depois de a ter perseguido várias vezes em nossa
casa, Gershom tentou violar Rosette no quarto dos nossos filhos!” O Senhor lembrou-me
a Escritura que me deu pouco antes de sairmos de casa e eu percebi que o Diabo tinha
certamente entrado em Gershom. A nossa oração da manhã impediu que algo mais sério
acontecesse na nossa própria casa. Pagámos a Gershom todas as suas dívidas e despedimolo imediatamente.
Deus fala através das Escrituras como tenho vindo a narrar acima, mas, creio, isto vem
como um presente que funciona espontaneamente de acordo com os propósitos e o
momento próprios de Deus. Esta é a razão pela qual alguns cristãos que, através dos seus
próprios esforços, tentam comunicar com Deus usando este método, podem ficar confusos.
Desde a minha salvação, Deus tem vindo a treinar-me em oração e intercessão. Todas as
noites, Deus acorda-me a horas específicas para rezar. Por vezes pergunto-me se Deus pôs
um relógio na minha cabeça. Uma noite estava sozinha em nossa casa e exactamente à
meia-noite do meio-dia acordei sentindo que Deus queria que eu rezasse. Mas estava
demasiado cansado que caí de novo na minha cama e me cobri. Ao adormecer, senti
alguém a retirar o cobertor e os lençóis do meu corpo. Parte de mim foi deixada a
descoberto. Saltei da minha cama a pensar que um ladrão tinha entrado no meu quarto. Os
meus receios só foram acalmados depois de ter verificado e confirmado que não havia
ninguém no meu quarto. Deus tinha enviado um anjo para me expulsar da cama para rezar!
Ele estava a treinar-me para uma missão importante no Seu Reino. Arrependi-me
rapidamente e entrei em oração agressiva.
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Inicialmente Deus usou meios diferentes para me acordar para a oração. Por exemplo, um
condutor que passava batia a sua buzina perto da minha casa, ou fazia-se um barulho
nocturno abrupto. Mais tarde, percebi que tinha desenvolvido algo como um relógio dentro
do meu corpo. Acordo sempre nas horas exactas em que Deus quer que eu reze.
Noutra altura, por volta das 12:00 da meia-noite, sonhei que alguém me tinha apunhalado
violentamente no peito. Acordei, sem fôlego, com uma dor aguda perto do meu coração,
onde foi "apunhalado". Falhei completamente em rezar, pois, durante várias horas,
continuei a perguntar-me o que significava este sonho terrível. De manhã, quando me
apresentei no meu local de trabalho, que ficava a cinquenta quilómetros de casa, descobri
infelizmente que um dos nossos seguranças tinha sido assassinado durante uma tentativa
de assalto nocturno. Soube que ele foi atacado pouco depois das 2 da manhã, duas horas
depois de Deus me ter dado o terrível sonho. O corpo do homem morto ainda estava na
sala de segurança onde foi atacado. Quando olhei para ele, fiquei ainda mais aterrorizado.
O homem tinha sido apunhalado no local exacto onde eu tinha sido apunhalado no sonho!
Através de toda esta tragédia, Deus introduziu-me no reino dos sonhos como um
instrumento de oração e intercessão. Lágrimas corriam no meu coração, pois estava
convencido de que a minha intercessão logo após o sonho teria salvo a vida deste homem.
Durante os meus primeiros anos de treino, sempre que me sentia relutante em rezar, Deus
levar-me-ia misteriosamente ao livro de 2 Crónicas capítulo 29. O versículo 11 viria sempre
aos meus olhos:
“Meus filhos, não sejam negligentes agora, pois o SENHOR os escolheu para estarem diante
dele e o servirem, para ministrarem perante ele e queimarem incenso”.

Outra forma de Deus falar comigo é colocando na minha mente pensamentos que me
guiem para lugares exactos onde Ele quer que eu esteja. Fui conduzido a lugares de
oportunidade ou retirado de lugares de perigo por este meio. Em três ocasiões, Deus levoume misteriosamente a locais precisos e obscuros onde uma cobra se escondia no meu
recinto. Através deste dom, muitas vezes dei por mim a sair espontaneamente do meu
quarto para o portão do lado de fora da nossa casa mesmo antes de alguém tocar uma
campainha ou bater à porta. Por vezes, depois das suas viagens, a minha mulher pensa que
sou demasiado simpático para esperar sempre por ela no nosso portão quando, na
verdade, é o Espírito de Deus que me diz que ela está prestes a chegar ao nosso portão e
me move para lá ir e recebê-la.
Uma noite acordei bruscamente do sono e, enquanto estava sentado na minha cama, veiome à mente um pensamento que devia verificar uma das janelas da nossa casa. Segui esta
voz e, assim que desenhei a cortina, vi um ladrão que tinha acabado de subir a parede de
segurança para o nosso recinto. Rapidamente levantei um alarme que mandou o intruso a
correr pela sua vida.
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Lembro-me de uma vez, durante os fins-de-semana depois do pequeno-almoço, os meus
filhos de então brincavam num tapete que normalmente deixávamos no relvado no pátio
da nossa casa. Neste sábado em particular, enquanto tomava o pequeno-almoço com os
meus filhos, ouvi uma voz, dentro dos meus pensamentos, instruindo-me a pousar a minha
chávena de chá e a seguir rapidamente para o pátio da frente. Ignorei esta voz e retomei a
beber o meu chá. Ao levantar novamente a chávena, ouvi a mesma voz, repetindo as
mesmas instruções. Desta vez tive a certeza de que era a voz de Deus. Deixei
imediatamente a minha chávena sobre a mesa e segui a voz de Deus. Enquanto estava no
pátio da frente a pensar no que fazer, veio-me à mente um pensamento: "São sempre os
meus filhos que varrem este complexo. Esta manhã, vou dar-lhes uma surpresa, pois eles
vão achá-lo bem limpo". Depois seguiu-se outro pensamento: "Vou começar esta limpeza
removendo aquele tapete". No momento em que levantei o tapete, vi uma longa cobra
preta a desenrolar-se de baixo. Liguei rapidamente para Florença e matámo-la antes que
ela pudesse fazer algum mal. Se não fosse a intervenção de Deus, e pela minha obediência,
certamente que os meus filhos teriam sido mordidos, por uma cobra agitada.
Com bastante frequência, especialmente quando tenho perguntas na minha mente, Deus lê
os meus pensamentos perturbados e dá-me respostas mesmo antes de eu lhe apresentar
os problemas em oração. Para mim, isto é uma confirmação de que os nossos pensamentos
estão sempre perante os ecrãs de monitorização de Deus no céu. Uma vez estive sozinho
com muitas perguntas sobre a vida difícil que a minha antiga avó tinha passado. Não tinha
consciência de que Deus também estava preocupado com o que se passava na minha
mente. Como resultado, durante a noite, Deus revelou-me muitas coisas que eu não sabia
sobre a minha avó. Deus revelou-me ainda que tinha planos maravilhosos para a sua
salvação e provisões. Anos mais tarde ela deixou este mundo um cristão feliz e abençoado,
como o Senhor tinha prometido.
Outra vez tive algumas dúvidas sobre as promessas pessoais que Deus me tinha feito. Mais
uma vez não estava consciente de que Deus estava a monitorizar a minha mente a partir do
céu. Pouco depois, num sonho vívido à noite, vi-me na terra virada para os céus acima.
Então de repente uma nuvem branca desceu do céu e engoliu-me. Dentro daquela nuvem
estavam vozes cantando o hino comum "GRANDE É A TUA FIDELIDADE". Quando a nuvem
se levantou e o coro parou de cantar, eu acordei. Deus assegurava-me que era fiel a todas
as suas promessas (Salmo 36:5). Desde então, essa canção tem significado muito para mim.
A partir destas duas experiências sobre pensamentos, percebi mais tarde que alguém pode
realmente rezar a Deus sem pronunciar sequer uma única palavra. Deus realmente ouve e
responde a uma oração feita no próprio coração. Tenho achado este tipo de oração muito
útil quando rodeado por pessoas. Elas não saberão que eu estou a rezar.
Lembro-me de um incidente durante os meus primeiros anos de salvação. Num fim-desemana não tinha sequer uma única moeda em minha casa. Por isso, durante o meu tempo
de oração, perguntei: "Senhor, tu amas-me realmente?". O Senhor ficou calado, pois não
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me respondeu através de nenhum dos meios habituais que eu conhecia. Suspeitei que Ele
não estava satisfeito com esse tipo de perguntas. Então, no dia seguinte, quando estava a
acelerar de volta para casa ao longo de uma auto-estrada movimentada, ultrapassei sem
saber que um dos veículos à minha frente estava a sair da estrada, bloqueando-me assim.
Era demasiado tarde para aplicar os travões. Para evitar uma colisão mortal, desviei-me da
estrada, num trecho acidentado e quase bati numa trincheira profunda. Foi apenas pela
graça de Deus que manobrei o veículo de volta para a estrada. Fiquei tão assustado que
agradeci a Deus um milhão de vezes. Quando a minha mente se acalmou e continuei a
conduzir, ouvi a voz do Senhor a responder: "Sim, eu amo-te!" Dessa experiência percebi
que o amor de Deus não é ter dinheiro nos bolsos - mas ter a vida em ti e Jesus Cristo no
teu coração como garantia para a tua eternidade. Depois deste incidente jurei nunca mais
perguntar a Deus se Ele me ama - porquê convidar problemas para mim próprio?
Outras vezes, Deus usou outras pessoas para me contar as preocupações da minha vida.
Lembro-me de um dia ir para uma estação rural a 180 km do meu escritório, mas tive
muitos problemas com um novo veículo da empresa que conduzia. Não sabia que o
motorista designado para esse veículo tinha plantado material de feitiçaria nele para
impedir qualquer outra pessoa de alguma vez o conduzir. Em África a feitiçaria é real. No
início, enquanto conduzia, percebi que não podia manter este veículo na minha faixa de
rodagem. Uma certa força [oposta] continuou a empurrar o veículo para outra faixa,
querendo que eu batesse noutros veículos! Contudo, o poder de Deus manteve-me a
conduzir e salvou-me de duas colisões. Depois, cerca de 30 km para chegar à estação, ouvi
algum barulho dentro da capota. Como já estava escuro, apenas continuei a conduzir. Ao
chegar à estação, abri o capot e descobri que a bateria estava pendurada! Tinha sido
desengatada da sua posição e só Deus tinha impedido um incêndio de motor devido a uma
bateria solta. Percebi que estava a lidar com forças malignas muito fortes. Nessa noite, o
Senhor não me revelou nada. Na manhã seguinte fiquei espantado quando uma colega de
trabalho, que eu nem sequer considerava religiosa, me contou um sonho muito revelador
que ela teve na noite anterior sobre a minha situação. "No meu sonho, vi este veículo que
está a conduzir. Dois colegas de trabalho (a quem ela deu o nome) tinham colocado uma
grande serpente à sua frente e outra atrás. Estavam a rir-se dizendo: "Vamos ver como
Makko o vai conduzir". Mas no meu sonho apercebi-me que tinhas morto uma das
serpentes. Tinhas vencido a segunda, mas ela tinha um pouco de vida" Esse era o seu
sonho. Através deste amigo, o Senhor revelou-me tudo sobre a situação que eu estava a
passar, incluindo as identidades dos meus dois inimigos do bastão. Depois, quando
voltámos ao escritório, ouvimos algum barulho perto dos pneus traseiros. Ao verificarmos,
descobrimos que uma das barras chatas pesadas da mola da folha direita se tinha partido
em duas! Estas eram de facto forças fortes. Este incidente despertou raiva espiritual dentro
de mim e dei comigo a dizer com raiva: "Está escrito que'Se um homem rolar uma pedra,
ela voltará para ele'[Prov. 26:27]. Dentro de três dias, o que quer que estes dois homens
me quisessem acontecer, acontecerá a eles". Depois, nessa mesma noite, enquanto dormia,
testemunhei, num sonho, uma exibição do poder da Palavra escrita de Deus. Neste sonho,
vi o capô do veículo que me deu problemas por si só. Quando se abriu, fiquei chocado ao
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ver uma cobra muito comprida enrolada à volta das peças do motor! Quando ainda estava
a olhar, vi a Escritura que tinha citado [Prov. 26:27] chegar e tocou nesta serpente. No
momento em que o fez, vi outra coisa espantosa: a serpente longa começou a desenrolarse do motor. Depois ficou direita e voou em direcção ao meu local de trabalho a 50 km de
distância! Ao chegar ao meu local de trabalho, entrou no veículo que era conduzido pelos
dois homens que a minha amiga tinha visto no seu sonho. Depois acordei da visão. Dois
dias depois, enquanto estes homens conduziam ao longo de uma estrada movimentada, o
seu veículo foi envolvido num acidente muito grave e por pouco não sobreviveram à morte!
Florença tem o seu próprio ministério ao serviço de Deus. Mas desde que a conheci
apercebi-me que muitas vezes Deus usa-a para me guiar na direcção certa. Por esta razão,
penso sempre seriamente nos seus conselhos, pedindo a Deus que os verifique. Muitas
vezes, Deus dá o seu aceno de aprovação.
No início da minha salvação, Deus fez-me saber que tinha designado anjos para me
protegerem. Lembro-me de uma vez que duvidei da segurança de Deus e voltei para
verificar a minha propriedade que tinha acabado de adquirir e que já tinha confiado a Deus
para protecção. Assim que entrei naquele lugar, ouvi uma voz clara a dizer: "Uma vez que
duvidaste e decidiste vir, vamos embora agora!” Percebi que havia alguns seres
sobrenaturais amigáveis naquele lugar. Arrependi-me rapidamente e nunca mais duvidei da
protecção de Deus na minha vida. Após cada oração que faço, deixo todas as outras
preocupações a Deus. Achei isto útil quando rezava pelos doentes. Tenha fé enquanto reza
por uma pessoa doente, depois deixa o resto para Deus - mesmo quando os sintomas dessa
doença ainda são visíveis.
Antes de mudar para o meu local de residência actual, costumava ficar perto de uma
estrada de cidade muito movimentada. Uma manhã ouvimos um estrondo muito forte ao
longo desta estrada, perto da nossa casa. Seguiram-se gritos e tumultos. Logo soube que
dois veículos tinham colidido, e que no processo, tinham derrubado um pobre rapazinho
que ia a pé para a escola. Corri para o local e encontrei um grupo de pessoas de aspecto
triste à volta do pequeno corpo imóvel. Assim que os meus olhos viram o menino imóvel,
ouvi uma voz, dentro do meu coração, instruindo-me a colocar as minhas mãos na sua
testa. No momento em que fiz isto, e invoquei o nome de Jesus, ouvi o rapaz a inalar uma
respiração muito profunda [soou como um suspiro de alívio muito grande]. Depois vi os
seus olhos abertos e rolando de branco de volta ao normal. Era como se a sua alma tivesse
estado a milhares de quilómetros de distância. Para alegria de todos os espectadores, o
rapaz fez alguns movimentos e voltou aos seus sentidos.
Uma noite estacionei perto da casa do nosso vizinho um veículo de recolha de cabina dupla
novinho em folha, pertencente aos meus patrões. Rezei por ela para a protecção de Deus e
fui dormir. Quando verifiquei de manhã, descobri que todas as luzes deste veículo tinham
sido roubadas! Enquanto me perguntava onde iria arranjar todo o dinheiro para substituir
as luzes, ouvi uma voz, dentro do meu coração, instruindo-me a andar à volta do veículo
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vandalizado. Obedeci à voz de Deus e, ao fazê-lo, encontrei todas as luzes roubadas,
juntamente com todos os parafusos, recolhidos num local próximo. Fiquei intrigado. "Será
este um novo tipo de roubo na nossa cidade? Eles roubam e depois deixam tudo nas
proximidades?" pensei eu. Quando contei ao meu vizinho sobre este enigma, ele informoume que durante a noite acordou subitamente e sentiu vontade de ler um certo livro que
estava no seu quarto da frente. Assim que acendeu as luzes da frente do seu apartamento,
ouviu algumas pessoas assustadas a fugir! O anjo de Deus tinha-o despertado para
afugentar os ladrões! Fixei alegremente de volta todas as luzes a louvar a Deus pela sua
fidelidade.
Deus tem-me ensinado e encorajado a caminhar em justiça e tem-me avisado de qualquer
pecado que possa ter rastejado na minha vida. Tais avisos são acompanhados por sonhos
aterradores e problemas inexplicáveis. Alguns destes sonhos incluem visões de nuvens
quentes de fogo a chover sobre mim. Em tais ocasiões, arrependo-me rapidamente de
prometer a Deus que nunca mais permitiria que tal pecado rastejasse na minha vida.
Lembro-me de uma vez ter passado por uma determinada pessoa, de quem não gostava no
meu coração, sem a cumprimentar. Pouco depois, quando dormi, vi-me num sonho a
descer para um poço cheio de cães ferozes a ladrar. Acordei pouco antes de me morderem
e percebi que tinha descido para o inferno! Arrependi-me de Deus e desde então tornei um
hábito saudar todas as pessoas, quer eu goste quer não. Deus avisa sempre os seus servos
para evitar que as suas almas pereçam no inferno.
Um dia, o Senhor impressionou o meu coração para iniciar um jejum. Mas o meu corpo
estava relutante e resolvi começar alguns dias mais tarde. De manhã, quando estava a
levantar uma chávena de papa para comer, uma estranha força saiu do azul e bateu na
chávena que caiu e salpicou o conteúdo no chão! Tinha a certeza de que era o Senhor a
falar comigo. Arrependi-me e decidi obedecer a Deus.
Outra vez quebrei um jejum pessoal antes que o número de dias que tinha prometido a
Deus tivesse terminado. O resultado foi um ataque severo de demónios durante toda
aquela noite. Dessa experiência percebi que, para evitar a ira de Deus, é melhor jejuar
alguns dias que se pode completar do que prometer a Deus muitos dias que não se pode
cumprir.
Por vezes, Deus falou-me através de visões abertas. Uma vez esperava uma boa quantia de
dinheiro do estrangeiro para a minha conta bancária, mas desisti após muitos dias de
espera. Depois, numa manhã clara, enquanto estava sentada bem acordada na minha
cama, vi muito claramente com os meus olhos nus algo que me atordoou. Vi um belo peixe
dourado vivo a nadar no ar, com todas as suas barbatanas, através da porta aberta do meu
quarto na minha direcção. Quando estava prestes a bater na minha cara, desapareceu!
Contei a Florence o que tinha acabado de ver e ela também ficou perplexa. "Talvez
comamos peixe hoje?" comentou ela em tom de brincadeira. No entanto, Deus estava a
comunicar algo mais. Em poucas horas recebi a comunicação do meu banco de que o
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dinheiro de que sempre tinha estado à espera tinha sido transferido para a minha conta!
Deus já tinha comunicado embora eu não soubesse (Job 33:14).
Ocasionalmente compro uma nova Bíblia e leio-a livro por livro, sublinhando versículos e
parágrafos importantes até completar tanto o Antigo como o Novo Testamento. Cada vez
que faço isto, vejo constantemente em visões um enorme tanque branco de água pura e
limpa à minha frente. Depois vejo-me a segurar um pequeno contentor que desenha da
torneira deste tanque gigante.
Lembro-me de uma vez, enquanto me preparava para dormir, tocar uma canção chamada
‘O NOME DE JESUS É SOBRE TODOS OS NOMES'. Enquanto tocava, algo aconteceu. O
Espírito Santo entrou poderosamente no meu quarto e eu senti o Seu fogo em todo o meu
corpo. Depois, ao adormecer, vi uma sala muito grande cheia de pessoas vestidas de vestes
brancas, mas todas viradas para uma luz brilhante distante. Alguns estavam de pé a adorar
com as mãos erguidas enquanto outros se curvavam diante deste sol celestial. Enquanto
me movia para me juntar a eles, acordei subitamente desta visão.
Por vezes, Deus substituiu os meus sentidos naturais pela consciência sobrenatural.
Lembro-me de um fim-de-semana, quando estava longe de casa, estava sentado sozinho no
meu escritório a limpar a minha secretária de todo o trabalho notável. Estava a desfrutar da
quietude de um típico dia de descanso quando, de repente, ouvi uma erupção de bela
música coral elogiando o Altíssimo. A música soou como uma orquestra de um milhão de
instrumentistas e cantores. No início pensei que vinha de fora do meu gabinete, mas
verifiquei e descobri que havia paz e silêncio total noutros locais. Tentei bloquear os meus
ouvidos com os dedos, mas só fiz a música mais alta! Tal como Deus tinha aberto os olhos
do servo de Eliseu (2 Reis 6:17). Ele tinha-me aberto os ouvidos à música do culto angélico.
Esta música ecoou no meu gabinete durante cerca de cinco minutos antes de se desvanecer
e o silêncio voltou a prevalecer.
Muitas vezes sou confrontado com situações em que tenho de fazer uma escolha entre
muitas opções, especialmente quando estou a realizar entrevistas de trabalho, ou quando
estou a comprar algo, ou geralmente quando estou a enfrentar situações incertas. Deus
normalmente tira-me de tais situações, acendendo a Sua chama de fogo dentro do meu
coração assim que a opção certa aparece diante de mim. Este dom ajudou-me a
compreender como o Profeta Samuel escolheu David dos muitos filhos de Jessé.
Quando o meu contrato para o trabalho onde ouvi música angélica terminou, vi-me
desempregado e extremamente preocupado. O meu receio não se referia ao facto de estar
desempregado como tal, mas sim aos obstáculos de conseguir um novo neste mundo de
competição. Deus leu a minha mente perturbada e à noite o Seu anjo apareceu-me num
sonho. Ele informou-me enfaticamente que eu não iria procurar um emprego, mas sim o
emprego que iria procurar-me! Alguns dias depois deste sonho, Florence disse-me que
sonhava quando alguém tinha vindo a casa buscar-me para um novo emprego. Três dias
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depois do seu sonho, um professor muito digno que dirigia a Faculdade de Medicina de
uma universidade proeminente do nosso país veio à minha residência buscar-me para um
emprego no âmbito do seu recém-criado projecto de saúde patrocinado pelos americanos.
Aceitei prontamente e foi-me oferecido um salário cinco vezes superior ao que tinha
recebido do meu emprego anterior.
Lembro-me de um domingo à noite termos trazido da nossa igreja um Pastor visitante
chamado Emmanuel Twagirimana. Ele morreu durante o Genocídio do Ruanda, mas Deus
ressuscitou-o ao fim de sete dias (consulte a Internet para o seu espantoso testemunho ou
livro: "Sete Dias no Céu"). Ele tinha vindo à nossa igreja para testemunhar como, durante a
sua morte, o Senhor o levou para o céu e mostrou-lhe coisas maravilhosas. Depois do
jantar, ele rezou pela minha família e partiu. Durante essa noite, enquanto me deitava na
minha cama, ocorreu-me uma visão estranha e magnífica. Nessa visão, vi um anjo chegar à
nossa sala e sentar-se no sofá. Levantei-me da minha cama para o receber e instruí a nossa
criada a preparar rapidamente algo para comer. O anjo perguntou-me porque estava
escuro em minha casa (nessa altura havia falta de energia no meu país e havia frequentes
cortes de energia). Ele disse-me para não me preocupar com isto. Depois colocou a palma
da sua mão direita na parede da nossa sala de estar e de repente apareceram todo o tipo
de luzes e lustres modernos muito brilhantes na parede! Penso que estes foram feitos no
céu. A nossa casa tornou-se mais brilhante do que a luz do sol do meio-dia! Depois deste
milagre, foi trazida comida para o anjo comer. O que mais me impressionou foi quando
pedi ao anjo para abençoar a comida. Em vez de uma oração verbal como fazemos na terra,
o anjo caiu no chão, prostrou-se e começou a adorar a Deus. Após a sua adoração, pedi-lhe:
"É assim que se abençoa a comida?" Ele respondeu-me: "Para nós, anjos, abençoar a
comida é como adorar a Deus". É assim que adoramos a Deus no céu". Enquanto ele se
sentava para comer, a visão terminava. A partir desta visão percebi que, quando rezamos
por comida, estamos na verdade a adorar a Deus que, por sua vez, abençoa a nossa comida.
Uma vez, eu e Florença decidimos trancar alguns dos nossos artigos familiares num dos
quartos não utilizados da nossa casa. Chegou o momento em que precisávamos destes
artigos, mas Florence não se lembrava onde guardava as chaves. Estava certa de que as
tinha escondido num velho par de sapatos que, lembrei-me, que mais tarde tinha deitado
fora da nossa casa. Procurei esses sapatos velhos e quando os encontrei, as chaves não
estavam lá. Ela decidiu então verificar cuidadosamente cada item no nosso quarto, mas
mesmo assim não conseguiu encontrar as chaves. Ela finalmente desistiu. Mais tarde sugeri
que arrombássemos a fechadura, mas ela implorou que esperássemos, pois a fechadura era
cara.
Alguns dias depois dei por mim a escrever um sermão que tinha um elemento do vento de
Deus a soprar de repente do nada. Precisava urgentemente de uma Escritura de apoio para
ilustrar o meu ponto de vista. Como não tinha concordância, acesso à Internet, ou qualquer
outro meio para procurar a palavra "vento" da Bíblia, rezei a Deus para me ajudar. Depois
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desta breve oração, fiquei surpreendido quando abri aleatoriamente a Bíblia e a própria
Escritura onde os meus olhos pousaram tinha a palavra "vento"! Era Êxodo 14:21:
“Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o SENHOR afastou o mar e o tornou em terra
seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram,”

Este foi um exemplo muito bonito do tipo de vento que eu queria na minha mensagem.
Fiquei tão espantado com a rapidez com que o Senhor ouviu e respondeu à minha oração.
Então disse a mim mesmo: "Se Deus me pode mostrar uma Escritura de uma forma tão
rápida e espantosa, acredito que Ele me pode guiar até onde estão as chaves perdidas".
Enquanto me deito na nossa cama à espera da resposta de Deus. Tive um pensamento do
meu coração interior, dizendo-me para verificar numa das gavetas de Florença presa ao seu
lado da nossa cama. Fui direito a essa gaveta e ao virar alguns envelopes velhos, lá estavam
as quatro chaves! Fiquei espantado e agradeci a Deus uma centena de vezes! Chamei
imediatamente Florence, que também ficou espantada e não podia acreditar que as chaves
tinham estado sempre na sua gaveta!
Quando o nosso último filho chegou aos quatro anos de idade, o Senhor ordenou a
Florença que fundasse uma igreja na sua aldeia natal e se tornasse um libertador do seu
povo. Ela recusou. Ela queria fazer negócios e tornar-se uma mulher muito rica na cidade.
"Como posso pregar numa aldeia onde cresci? Eles vão desprezar-me. Há tantos homens
por aí. Que Deus envie um homem", ela sempre raciocinou. Então, uma noite, tive um
sonho assustador. Por volta das 3:00 da manhã, vi-me com toda a minha família a caminhar
de uma estrada empoeirada terrestre em direcção a uma bela cidade celestial pendurada.
Os nossos filhos estavam na frente, eu estava a segui-los e Florença veio por último, mesmo
atrás de mim. Quando chegámos à ponte elegante e florida que liga à cidade divina, todos
os nossos filhos e eu passámos para o outro lado. Mas quando Florença chegou a meio
caminho da ponte, um anjo em traje militar apareceu do nada e bloqueou-a. O anjo tocou
então uma trombeta muito alta cujo som agudo acordou toda a gente na terra, incluindo
todos os presidentes. Todos na terra em baixo estavam a olhar para a ponte para ver se
Florença iria atravessar. Ao som desta trombeta, vieram mais anjos em uniformes de
combate militar e bloquearam a ponte. Então uma voz muito alta do céu dirigida para a
terra lá em baixo disse: "Que toda a humanidade veja o que vai acontecer a quem se
recusar a responder ao chamamento de Deus para servir". Sei que os seres humanos
sofrem todo o tipo de dores terrestres mas nada os preparará para a dor de ver os seus
entes queridos serem trancados fora do portão do céu. Chorei e supliquei aos anjos que
permitissem que a minha querida Florença se juntasse a nós, mas eles não conseguiram
ouvir. "Não!" eles gritaram-me com raiva. "Ela recusou-se a servir a Deus!" Então,
enquanto chorava, decidi lutar com estes anjos um a um para que Florença pudesse
atravessar a ponte. Mas poderá o homem dominar, quanto mais lutar, mesmo um anjo?
De repente acordei deste sonho assustador, cansado enquanto Florença, ao meu lado, se
perguntava porque tinha estado a chorar durante o sono. Falei-lhe desta visão e ela decidiu
imediatamente obedecer a Deus, de modo a não perder o céu. Alguns anos mais tarde,
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como sinal de encorajamento de Deus, uma estranha ofereceu uma significativa doação em
dinheiro para ajudar Florença a completar o edifício da sua igreja. A igreja que ela está
agora a pastorear é uma das maiores do seu distrito e muitas almas já foram entregues.
A minha relação com Deus pode ainda ser exemplificada pela seguinte experiência. Uma
manhã, ao sair de casa para trabalhar, reparei que uma secção do muro perimetral à volta
da minha residência tinha desenvolvido uma fenda. Em três semanas, a fenda tinha-se
expandido e o muro estava à beira do colapso. Uma vez que todo o dinheiro de que
dispunha já estava atribuído para as necessidades domésticas mais urgentes, recorri a Deus
para me ajudar. Coloquei a minha mão direita sobre a fenda, olhei para os céus, e pedi
ajuda ao meu Pai celestial. No dia seguinte, quando regressei do trabalho, fiquei chocado
com o que vi: uma longa secção da parede do perímetro, onde eu tinha rezado, tinha sido
completamente derrubada! Confuso, entrei apressadamente na casa e perguntei a Florença
o que tinha corrido mal. Ela contou-me a seguinte história: "Depois de ter saído hoje para o
trabalho, um camião em excesso de velocidade desviou-se e bateu no nosso muro. Todo o
comprimento onde a fenda se tinha desenvolvido foi abaixo. O rico proprietário do
camião veio, pediu muitas desculpas, e comprometeu-se febrilmente a reconstruir
rapidamente o muro". Em dois dias, a parede foi reconstruída com materiais fortes e
pintada com uma bela cor. Em toda esta construção nunca gastei sequer uma única moeda.
Lembrei-me da minha oração a Deus e elogiei-O pela sua fidelidade.
Uma vez tivemos na nossa igreja um profeta visitante do Reino Unido. Durante uma noite
de serviço religioso, ele disse a todos para fecharem os olhos e levantarem ambas as mãos,
enquanto se movia entre a congregação. De repente, senti as suas mãos na minha cabeça
enquanto ele dizia estas palavras: "O Senhor diz que ele tem uma obra especial para vós.
Concentra-te apenas nele e declara sempre o seu Reino para onde quer que vás".

Antes de apresentar esta mensagem, quero deixar uma coisa clara. Apesar de ter formação
em Evangelismo e Ministério, não sou nem um estudioso da Bíblia, nem um perito bíblico.
Na verdade, todos os dias encontro algo de novo na Bíblia. Para ser honesto, nem sei
porque é que Deus me usou porque na minha vida cristã nunca tinha sonhado em sentarme para analisar seriamente as Escrituras. Tudo o que eu queria era ter um bom emprego
que me permitisse viver feliz com a minha família. Mas, como estão prestes a ver, Deus
tinha outros propósitos para a minha vida.
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